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VIŠJI JAZ 
Vodi: gdč. Lana Praner z Gospodi, 10. 12. 2022 
 
Jasara. 
Takole. Tudi v Našemu času, Našega prostora, Našega zavedanja lahko končno tudi 
pričnemo. 
 
Najprej iskreno in toplo pozdravljeni vsi tisti, ki ste se odzvali na Naše povabilo. 
Predvsem pa lepa, srčna zahvala vsem v Naših sferah, Naših svetovih, Naših prostorih 
kompaktnosti, popolnega zlivanja ali zlitja, delno kompaktnih svetov različnih področij in 
vsegá – nivojev, širine in veličine. 

 
Lepo pozdravljeni. 
Moje imenovanje je zelo preprosto le Brahma, Brahma Brahmanjurski Mi 
pravijo ali Me opevajo.  
Srčno pozdravljeni. 
 
 

 
Današnja tematika je pripadala ali nekako so po izboru vseh, v prisotnosti Naše veličine, 
Našega zavedanja ali Naših Vladarnih, Vladarskih in Prestolskih mest, so izbrali danes Mene 
za pretok Njihovih misli, Njihovega zavedanja in Njihove besede. Tako, da upam, da Bomo 
na koncu dobro prevajali v slovenski jezik. Prevajamo namreč iz 365 Naših ozvezdnih jezikov 
naprej v slovenski jezik po Njenemu besednemu zakladu. 
 
VIŠJI JAZ 
 
Višji jaz, bi lahko dejali, je tisto nekaj, kar buri duha. Skozi vse popotovalne energije ga 
imamo, ga imate ali ga ima človek, žival in celo rastlina, vezanega in povezanega na sebe. 
 
Višji jaz je namreč energija, katera je nekako preko rojstva vpeta na posameznika.  
To je vedno Nekdo, na katerega se vsak posameznik obrne, obregne, ko se v Nebo obrne. 
Vedno znova je Nekdo, ki sodeluje skozi življenje, skozi posameznikovo popotovanje in se 
na koncu vsake poti loči od živega življenja in je Nekdo, ki ima shranjeno spominsko noto 
vseh trenutkov, tako preteklosti kot tudi PRIHODNOSTI. 
To pomeni, da je On tisti, ki pregleduje iz najvišje točke vse do najnižje nižine.  
 
V središčni točki je namreč življenje. Življenje je paket vsegá, kar je nekdo dobil kot 
popotnico za neko življenje. Morda za to življenje. 
Skozi to je zgradil posameznik temelj ali je pridobil, zavisi od osebnosti, ki jo je sprejemal ali 
preko katere se je pretakal in premikal. 
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Saj veste, nekateri popotnico dobite od drugod. Zopet drugi ste jo nekoč soustvarjali. 
Nekateri izbranci pa so jo ustvarili sami za sebe in skozi to teče njihovo življenje. 
 
Vsi tisti, ki so pridobili ali ste pridobili nekaj od drugod, od druge osebe ali od nekoga 
drugega, kar pomeni, da posledično niste nič ustvarjali ali dogodke niste niti približno 
zmogli kontrolirati ali v njih sodelovati govori o dejstvu, da vedno Višji jaz izda signal, da je 
to nekaj, kjer niste sodelovali, kar ni vaše. 
Zato vedno znova, ko se znajdete v situaciji, v kateri začutite v enemu trenutku, da ste 
ujetniki nekega prostora ali nekih dejanj, nekih ljudi, nekih situacij, govori o dejstvu, da ste, 
ali žrtev ali prevzemnik ali nekdo, ki želi ali je moral preoblikovati nekaj, kar ne sodi k njemu. 
 
Višji jaz je tisti, ki je vpet na vaša ramena. 
 
Saj veste, imate telo, katero je večplastno. Zakaj večplastno? 
Ker eno je preteklost. Preteklost, zgodovina telesa se vam vije od popkovnega dela pa vse 
do podplatov. Tam so usedline vsegá, kar je telo nekoč delalo, živelo, ustvarjalo, se 
premikalo, prijemalo, prestavljalo ali samo sebe preoblikovalo. 
Torej, ves spomin je shranjen v spodnjemu delu. To je najnižji nivo, v kateremu se vi 
nahajate. 
 
Ko naredite zrcalno sliko, se pravi, od podplatov navzdol, je to najnižja točka, kamor se 
pokopavajo tudi trupla. Torej, njeno drugo nasprotje ali nižina ostaja tik pod zemeljsko 
skorjo.  
Zato včasih, ko se premikate po nekih krajih, kraljestvih ali prostorih in se znajdete na 
identičnemu kraju kot je nekdo v teh usedlinah nekoč že bil, vam Višji jaz sporoči signal in 
vas opozori, da ste v trenutku zavedanja, da ste nekoč že tam bili. 
 
VIŠJI JAZ JE VPET NA NAŠA RAMENA IN SE VPENJA NA VRHOVNO ČAKRO 

 
Višji jaz je namreč vpet na vaša ramena.  
To pomeni, kot bi navidezno stal na vaših ramenih. 
 
 
 
 

 
In Njegova veličina Njegove postavitve je tako visoka in se vpenja na najvišjo točko vaše 
avre.  
Vrhovna čakra bi lahko dejali, da je Njegovo področje ali Njegova višja energija. 
 
Vrhovna čakra je Naš izraz. Mi Smo ga tako podali. V vašemu svetu tega izraza na tej višini, 
pač, ne poznate oziroma jo niti ne morete videti. Zakaj ne? 
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Ker vaše življenje, vaše aparature, vaše zavedanje sega samo v nivo kot sega ovoj vašega 
telesa. 
 
VIŠJI JAZ POSTAVLJA ALI PEČATI  SHRAMBO VSEGA NAJBOLJŠEGA, KAR SMO SKOZI ŽIVLJENJA 
IZŽIVELI 
 
Torej, ko Nekdo stoji na vaših ramenih, je na nek način vpet na vaše telo, pomeni, da je v 
vsej svoji velikosti tako visok in tako stojen, da se vpenja IN ŠIRI ali razteza vašo čakro 
vašega zadnjega ovijalca, ovijalca okoli avre. 
Zato je On nekdo, ki vpenja ali spaja vrh avre in je vpet na njegovo kronsko čakro. Zato ji 
nekako pravimo ali jo opevamo kot vrhovna čakra. Spojek tegá. 
 
Vendar, to za vas, ki ste v življenju, ni toliko pomembno, ker vi po nivojih ne segate tja. Da 
ne boste mislili, da so vaša čustva tista, ki zmorejo prestopati Njega samega. Žal ne. Zakaj? 
Zato, ker je On nekdo, ki je neobtežen in je On nekdo, ki spušča v shrambo vaše vrhunsko 
izživete spomine.  
To govori o dejstvu, da je On nekdo, ki postavlja ali pečati ali zapira shrambo najboljšega 
ali vsega najveličastnejšega, kar ste skozi življenja izživeli. 
 
SPAJANJE Z LASTNO SHRAMBO 
 
Vendar, to ne pomeni, da vam zapira življenja, ki ste jih nekako izživeli. Ne. 
Iz vsakega življenja dobivate samo koščke, delčke ali določene postavitve trenutkov, minut 
ali delčkov vašega življenja, kjer ste bili v popolnosti povezani s svojim najboljšim delom 
svojega srca. 
To pomeni, da ste dogodek ali pa da so dogodek izživeli v popolni hvaležnosti, v popolni 
predanosti, v popolni časti, v popolni predanosti Bogu, Izvoru, Življenju in Ljubezni. 
 
Si predstavljate, da en trenutek izživite na tem nivoju. To je trenutek, ki se potem pečati ali 
shrani.  
In tega spomina vi ne prenašate nazaj, ampak se s tem spominom lahko spojite šele tedaj, 
ko vi v življenju izživite več kot 95 dogodkov ali procentov vaših zapisov, ki so vam bili 
podani v takšni smeri.  
Takrat lahko to shrambo pridobite samodejno k sebi, iz višine v nižino. To govori dejstvo, da 
se zmorete v življenju spojiti s to energijo. 
 
Vendar, bodite racionalni, bodite zrcalo sami sebi in si natočite čistega vina, če se Smem 
tako, po vaše izraziti, koliko vsega v toku dneva delate od srca? Torej, to je nivo 
pridobivanja ali spajanja. 
 
Kaj se dogaja? 
Ko vi morda posežete ali dosegate to shrambo, se Višji jaz preprosto obrne proč. Tako, kot 
bi dejal, v vašemu življenju stoji na vaših ramenih, v vaših energijah ali v vaši postavitvi.  
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Ko vi presežete to energijo in se spajate s svojo shrambo, se On dobesedno umakne na 
obronek. Takrat vam odpre pretok, čisto vest čiste energije.  
Tako lahko vi v življenje dobite vse, kar ste shranili za svojo večnost ali za svojo 
nesmrtnost. 
 
Kaj govori vaša nesmrtnost? 
Govori, da takšni kot ste bili, kot ste se ustvarili, boste tudi v večnosti obstajali. 
 
Govorimo o dejstvu, da ste nekoč nekaj takega že bili v samemu Izvoru in se skozi 
popotovanja, življenja in smrti, razpadov, razkrojev, skozi vesoljne čase in prostore znova 
sestavljate nazaj. 
 
Kdo bo prvi, je morda vprašanje, ki si ga zastavljate mnogi? 
Lahko vam prišepnem, da si ne belite glave s tem, ker je pomembno, da ste srčni, da ste 
čutni in ne tekmovalni.  
Ne tekmovalnost – to je nekaj kar vas dobesedno prikuje k tlom v življenje in vam daje 
preizkuševalce. Tega pa ne rabite! 
Preizkuševalci pa namreč prihajajo po nivojih, kjer je nad travnato površino vpet nivo diha 
tistih, ki sežejo v globino. 
 
VIŠJI JAZ JE OBIČAJNO MOŠKEGA SPOLA 
 
Zakaj je Višji jaz, kot ga nekako navidezno poznate ali ga nekako mnogokrat uporabljate 
ali nekako uporabljate ta izraz za neko bitje, ki je Nekdo, ki bi lahko dejali, da je običajno 
moški.  
 
Zakaj moški? 
Zato, ker imate v telesu moško energijo. 
 
Saj veste, tisti, ki se zadnji razkraja in gre skozi razkroj, ga vi skorajda ne poznate. In 
razkroj v veliki meri dejansko vodi sam sebe moški.  
Zato mnogokrat se nasmehnemo, ko slišimo ženske, ki se mnogokrat pritožujete ali 
pritožujejo: »Joj, kako je moškim lepo! V življenju jim ni potrebno nič narediti!« No, pa 
morda potlej tisto nekaj, kar v življenju ne naredijo, pa morda potem kasneje za vsemi vami 
postorijo.  
Tako, da na koncu se bo vseeno pravično pretehtalo. Tako, da brez beljenja glavé. 
 
VIŠJI JAZ JE IZREDNO INTELIGENTNO BITJE IN JE INTENZIVNA VEZ Z INSTINKTOM 
 
Morate vedeti, da Višji jaz je izredno inteligentno bitje. 
Če se vi pričnete intenzivno povezovati z Njim in ga dobite na svojo stran, lahko skozi 
Njega samega pogledate v prihodnost.  
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On je intenzivna vez z Instinktom.  
Najprej Višji jaz pogleda in prenese informacije Instinktu. Instinkt pa jo prenese k vam. 
Tako, kot bi bili v zrcalih, kot bi se umi srca odzvanjali in medsebojno vezali. 
 
Zato mnogokrat prileti informacija do vas, ki ste v življenju, na sledeči način:  
Kadar Višji jaz odda signal, da je nekaj, vas opozarja ali da vas želi obvarovati, vi lahko 
dobite informacijo dobesedno, kot bi se zlila skozi vas. 
 
Kadar jo dobiva prenosnik, se pravi, Instinkt, se on obrne na Instinkt, kot bi pogledal nanj 
in se takrat od Instinkta energija misli, besede, dejanja, prezrcali na vas, ki ste znotraj, v 
fizični materiji. 
Zato takrat lahko dobite dejansko informacijo kot svarilo - ali tako, da začnete plitko dihati 
ali se to opazi na vašem dihu; ali vas v trebušni votlini malce stisne in vas postane strah. 
Morda dobite neprijetni občutek ali kaj takega. Tako nekako imate postavljeno to energijo v 
smeri opozarjanja. Ampak, zopet zavisi od posameznika. 
 
Nekateri čutite v rokah močno energijo pregrevanja, kar govori dejstvo, da se mora vsak 
posameznik dobro spoznati, opazovati, da vidi in opazi vez med Bitji, s katerimi je on skozi 
življenje ali posledično, tudi skozi popotovanja, povezan. 
 
Višji jaz je torej na višjem nivoju in vidi mnogo višje. Saj veste, iz ptičje perspektive se 
mnogo več vidi kot iz žabje postavitve.  
 
Torej, bodite pozorni na to, da se povezujete z njim spoštljivo! 
Višji jaz se vam nikoli ne bo odzvanjal, če se boste obračali na Njega kot na nekoga, ki vam 
naj posluži. Saj vam ne bo zameril! Vas bo pa ošvrknil z nasmehom, morda s pogledom in 
vam dal vedeti, da niste na istem nivoju, da bi se vi od spodaj morda vzvišeno pogovarjali z 
Njim. 
 
NA VIŠJI JAZ SE OBRAČAJMO LE PREKO SRCA 
 
Kadar se dogaja, da se posameznik obrača na Višji jaz ali na Bitje je izjemno pomembno, 
da se obrača preko srca.  
 
Zakaj preko srca? 
Ker je vaše fizično srce dejansko odbojno povezano z Njegovim srcem Zgoraj in z duhovnim 
srcem spodaj. 
 

Torej, DUHOVNO SRCE imate na desni strani, torej izven ali pred fizično 
materijo. In če dobro pogledate boste videli, da je fizično duhovno srce 
izredno veliko in izredno kompaktno.  
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In če pogledate svoje FIZIČNO SRCE, kot materično, je tako kot mali 
drobižek v velikemu, velikemu zakladu. 
 
 
 
 
 

 
Če pa pomislite na vaše ZASNOVNO SRCE, je pa tako kot malo zrnce 
malega rižeka, ali kaj takega, da lahko za primerjavo vidite, kdo ima 
kakšno srce. 
 
 
 

 
Vendar, duhovno srce ne pripada Njemu, kot Višjemu jazu, da ne bo pomote! O temu Bomo 
govorili morda kdaj drugič ali v drugemu obdobju, morda kje drugje. Ni pomembno! 
Pomembno je, da vam danes razkrijem veličino Višjega jaza, kot ga bomo poimenovali 
oziroma smo nekako približno uporabili vaš izraz, da boste lažje nekako opazovali kaj in 
kako. 
 
KAKO LOČITI, KDAJ POSEGAMO V LASTNO SHRAMBO IN KDAJ V TUJO SHRAMBO? 
 
Višji jaz ima torej z nogami vpeto svoje telo na vaše fizično telo. Vendar je še vedno 
mobilen.  
Ko se vi pričnete povezovati s shrambo lastne shrambe, ne tuje shrambe – pazite to! Lahko 
zaznavate shrambo, ki je tuja! Kako je to mogoče? Zelo preprosto! 

 
Tisti, kateri ste prevzemali ali bili pahnjeni v 
postavitev za čiščenje neke zgodovine ali za 
preoblikovanje zapisov, kot Sem na samemu 
začetku pričel pogovor, je lahko od te posamezne 
osebe, silhuete, duha, duše shramba na nekemu 
nivoju in jo zaznavate, kot bi bila školjka.  

Spodaj se odbija zrcalno energija proti duhovnemu srcu. 
 
Pazite to! 
To je edini signal svetlobe, kjer se vidi, ali vi posegate v svojo shrambo ali pa želite 
posegati v tujo shrambo. Ampak, do tega časa Mi tega področja še nismo odpirali.  
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Zato je zelo pomembno, da se tega področja temeljito dotaknemo, da boste nekako 
vedeli, zakaj včasih ne morete pritegniti k sebi svoje shrambe, ker preprosto ni čisto vaša 
vaša shramba. Na to bodite pozorni! 
 

Ko zaznavate školjko, nekako na LEVI STRANI 
diagonalno visoko, malo pred seboj in je tako, kot bi 
se školjka v svetlobi zrcalila in se energija, kot las 
odbija in se povezuje na duhovno srce in ne k vam, na 
fizično srce, se vidi, da je tukaj, med duhovnim srcem 
in med fizičnem srcem praznina. 

 
S tem lahko preverite, ali vi živite za drugega ali pa vi preprosto želite poseči po nečem, kar 
ni vaše. 
 
Vaša shramba vas samih, ki jo nosite, je nad tem nivojem. In je tako kot mehur. In je 
svetloba in izgleda, kot bi se zrcalila v neki svetlobi milnega mehurja. 
To je vaša shramba! 
In tudi, če ste poskušali, zaradi nevednosti se dotikati te školjke, ali blokade ali zaščite, nič 
zato! 
Od danes dalje boste lahko vedeli kje je vaše, tisto nekaj, kar je vašega! 
In takrat, kadar posegate po svojemu srcu in greste iz svojega srca, ne morete nič zgrešiti, 
nič pridobiti ali dobrega ali slabega od drugod, ker se ne povezuje na vas. To so določene 
varovalke, ki jih imate. 
 
VIŠJI JAZ JE ČUVAJ NAŠE SHRAMBE 
 
Vendar, zakaj je pomembna ta shramba? 
Zelo preprosto, ker na določenemu nivoju je vaš Višji jaz s tretjim očesom ali s čelno čakro 
– kakorkoli bi jo nekako imenovali, čuvaj vaše shrambe. 
 
Ali se spomnete, ko Smo vedno znova ali pa so Moji bratje in morda Moj oče večkrat glasno 
spregovoril, da je potrebno poseči v srce, v hrepenenje, v željo, v to čistino. In ko se naredi 
to, postajate ponižni in skozi to postajate hvaležni. Skozi to se energija odzrcali visoko, preko 
kanala in naprej, do vaše shrambe. Ali lahko posegate morda v matrico časa in prostora, 
drugega zavedanja ali česarkoli drugega. 
 
Torej, vse izhaja iz vas. 
 
VIŠJI JAZ JE OBIČAJNO MOŠKEGA SPOLA – KAJ PA ČE JE ENAK ZGORAJ KOT TUDI SPODAJ 
 
Višji jaz, ne Bom dejal, da ste vi. A čeprav je vezan na vas in bi lahko dejali, da je to del vas. 
Vendar, če si predstavljate, da ste ženska in da imate nad seboj, na primer: moškega, 
imate veliko prednost, ker moški je običajno vaš največji zaveznik, vaš največji prijatelj. 
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Kadar imate kot ženska nad seboj Višji jaz kot žensko, znate imeti nekoga, ki vas bo 
blokiral ali vam postavljal vedno znova zrcalno podobo, da niste dovolj zreli, ali pa, da je  
ona tista, ki želi voditi igro iz tega življenja. 
 
Kadar opazite isti spol zgoraj in enako spodaj, je zelo pomembno sledeče, da pogledate 
vez njene shrambe. Morda pa je shramba te školjke prav od tega Višjega jaza. 
 
Kako potem nekako speljati vse postavitve pravično, pošteno in najboljše? Zelo elegantno! 
Povezujte se s svojim Instinktom.  
Ker v nekemu trenutku se Višji jaz sme povezati s svojo shrambo. In če niste vi VI in je 
nekdo kot preizkuševalec ali postavitveni pečat, ki vas pečati, da se ne morete povezovati 
tako, kot si vi želite in imate občutek, da imate svoja čustva otopela je bistvo, da se 
ozavestite, kdo je Višji jaz. 
 
Višji jaz se lahko poveže s svojo shrambo, torej s to školjko. 
A pazite to!  
Ta školjka je torej vez z nečem, za katerega ste vi šli v življenje, kateremu pomagate 
preoblikovati spomine, kateremu pristopate naproti. Tako, da na nek način on vidi svojo 
prihodnost in vašo prihodnost. 
Si predstavljate, kakšna skušnjava? Na koncu le eden dobi svoje zapise.  
 
In mnogi se velikokrat ali vedno znova izražate, da imate občutek, da ne morete navzven, 
da ne morete navzgor. Morda pa je prav to varovalka in vas to Bitje, ki naj bi bilo vaše 
bitje, vam podano bitje, tudi blokira. 
 
Kako ga nadvladati? 
Ko se posameznik zaveda, da je on nekdo, za katerega vi preoblikujete zapise, zavedanja 
in obstojanja, vam bo lažje. Hkrati pa vaš Instinkt se zrcalno povezuje z njim. 
To so določene varovalke, ki jih nosijo, ne vsi, ampak določeni posamezniki, za katere Sem 
tudi ta del moral odpreti. Ni vas veliko v tej smeri, ampak, nekateri pa ste. 
 
Zakaj je takšna postavitev? 
Zopet zavisi od posameznika – ali se je odločal za to, da bo nekomu pomagal in mu 
preoblikoval zapis ali pa je bil pahnjen v to, da preoblikuje zapis. 
 
Vendar, velika večina ljudi pa dejansko nima nekoga, ki bi moral biti previden ali buden. 
Ker v določenemu času, pazite to, še to vam moram prišepniti, za vse tiste, ki opazijo, da 
imajo nad seboj morda enako postavitev kot ženska žensko –  ko se zapis v življenju izživi, 
se ona spoji s svojo shrambo zgoraj, se jo odmakne od posameznika.  
 
Zakaj? 
Ker je v času življenja bilo izživeto in preoblikovano kot v usedlinah njen spomin.  
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Takrat pride nad vas tisto nekaj, kar je od vas. Zato vi lahko zapazite potem prosojnost, 
svetlobo, hvaležnost, globino in predvsem mnogokrat glas, ki ga poznate. Nekdo, ki je za 
vas! 
 
Ampak, ne glede na to, kateri del je nad vami, vedno, kadar vi posegate po svojemu srcu 
in posegate v svojo hvaležnost, po svojo ponižnost, segate s signalom skozi svoje telo, 
skozi njegovo telo ven, skozi svojo ovojnico navzgor, do višine, do koder sega vaša 
ljubezen. 
Torej, ne more vas nihče zaustaviti, niti, če so preizkuševalci ali pa, da so vas dali v različne 
vloge. 
 
Kadar imate nad seboj nekoga, ki je vaš Vaš, zaznavate intenzivno svetlobo, zaznavate 
intenziven sij in dejansko prosojnost kot kristal. Tako nekako se izraža ta Višja energija 
Višjega jaza kadar je on vezan prav na vas. Na vas, ki živite, na vas kot zasnovnika, ki je na 
vaši strani za vas vaš podpornik. 
On intenzivno sodeluje z vašim Instinktom brez preizkušenj, brez česarkoli, da bi vi imeli 
občutek, da dvomite. In ni vezan na vaš možgan, ampak izključno na vaše srce. 
 
Vi se takrat ne sprašujete, ali je prav ali narobe, ker nagonsko čutno veste, da je dobro, da 
ga poslušate. 
Skozi to, na površje življenja prehajajo ali prehajate izredno izredno senzibilni mistični 
preroki. Izredno senzibilni in odprti jasnovidni ljudje. In izredno dobro lahko vidite 
prihodnost. 
 
Pazite to! 
Ko gledate v prihodnost s povezavo Višjega jaza, ki gleda naprej, ki vidi v prihodnost in je 
tudi tisti, ki se povezuje s Kreatorjem ali s Tistim, ki ga je nekoč ustvarjal.  
To ne pomeni, da je povezan direktno z Bogom, ker so, pač, nivoji in vsakdo posega po 
višjem nivoju. Nekdo, ki je nad njim, se obrača na njega. 
Zato lahko nekdo, kot povezava z Višjim jazom, lahko komunicira tudi s civilizacijami. 
 
Pazite to! 
Tanka linija med tem, ko vi zavestno nekaj delate in poskušate zavestno zmanevrirati ali 
postaviti, da bi se Nekdo odzval, je zopet razlika med nekom, ki dela to iz srca. 
 
POMEMBNA JE LASTNA GRADNJA PO STRANI NEBA 
 
Ko se človek duhovno odpira, ko se človek duhovno odpre govori dejstvo, da posameznik 
zmore skozi to, ko se je NAUČIL, ko je PRIDOBIL, ali določene energije kot podpora, 
VEDNO ZNOVA SEBE OZAVEŠČA, DA JE ŠE V GRADNJI. 
 
Kaj to pomeni? 
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Tisti človek, ki je navidezno jasnoviden ali nekako se zaveda, kaj bo in je v tej energiji, JE 
PONIŽEN.  
Zakaj ponižen? Ker je vezan na srce. In NIKOLI, NIKOLI ne posega po nečem, kot vzvišenost 
ali pa, da na veliko govori in govoriči. 
Tanka linija med nekom, ki je naučen ali pridobi določene informacije in jih zloži skupaj in na 
vse to poda določene energije kot daritve, mora biti pozoren, da se vse skupaj zliva v eno 
celoto. 
 
Na primer: ljudje, ki so se gradili desetletja po Naših znanjih, je to tisto, kjer preprosto že 
lahko opevam, da samo so. Zakaj samo so? 
Zato, ker so sledili Nebu in so se v desetletju ali dveh postavili na stran Neba. Govori o 
dejstvu, da se je Višji jaz postavil nad vse in nad vsakogar. 
 
Kaj to POMENI? 
Da se, ko se človek gradi IZKLJUČNO po Nebeškem stanju, se v nekemu trenutku materija 
približa Njemu samemu, se Višji jaz spusti nad njegovo materijo in ga ovije in postane 
tako, kot bi pri vas dejali, te babuške, lesene babuške, ki jih dajete eno v drugo, punčko v 
punčko, babuško v babuško. Enako izgleda, ko se Višji jaz spusti nad vas, govori o dejstvu, 
da ste tik pred tem, da zmagoslavno vzdignete rokó. 
 
Ljudje, ki so POSKUŠALI biti preroki, napovedovalci ali jasnovidni in ne jasnovedni, 
jasnovidni, govori o dejstvu, če se Višji jaz ne spusti nad vas in vas ne ovije in vakumira, 
ampak obstane pred vami, ob vas ali nekako gre tako kot bi bila silhueta ob vas, govori o 
dejstvu, da se morate najprej spojiti z vsemi daritvami, ki jih imate v sebi skozi desetletja, 
ali pa le tisto eno – zavisi od posameznika! 
To ni pravilo! Ampak, trenutno opevam za tiste, ki ste se gradili ali se gradite po strani Neba. 
 
Zasnovnik je pomemben energetski pol, kot magnet, ki se povezuje z vsemi deleži, ki ste 
jih dosegali skozi svoje življenje in je pomembno, da se navibrirate, da dosegate enako 
stopnjo kot jo dosega, delčki ali shrambe ali daritve ali nečesa, ali bitij, ki jih je človek ali 
posameznik skozi gradnjo prebudil, ustvaril, da postanejo enostno ene celote. 
Če ne enostno ene celote pa je pomembno, da so MEDSEBOJNO povezane ali pa, kot bitja 
povezana.   
 
Bistvo, da je vez med njimi vzpostavljena, jih lahko opazite predvsem tisti, ki so ali ste se 
zgradili po teh postavitvah in imate močno vez z Nebom, se vidi, da imate bitja tako kot bi 
lebdela okoli vas, na različnih nivojih in izgleda, kot bi imeli rahlo speljavo ali tuljavo in bi 
bili vi kot telo v tej tuljavi. 
To je znak, da ste dobro, aktivno sodelovali in imate bitja aktivno prebujena in na svoji 
strani. 
 
Ko se človek pogleda v to, vidi, da je nad vsemi temi bitji, kot Vrhovni, prav Višji jaz. Zakaj 
Višji jaz? 
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Višji jaz je tedaj lahko, ali nad vsemi njimi, nad temi bitji in je z laski vpet na posameznika, na 
vsako posamezno bitje, govori o temu, da sodelujejo. 
 
KADAR SE VIŠJI JAZ SPUSTI NAD POSAMEZNIKA, SE ODPRE KANAL IN POSAMEZNIK POSTANE 
PREVODNIK ČISTE ENERGIJE 
 
Kadar pa se Višji jaz spusti nad posameznika in ga vakuumira pa se odpre polje ali nivo in 
bitja postanejo ali obstanejo na enem nivoju in niso v spirali. 
Takrat se odpre kanal, ker skupaj s telesi tvorijo kanal. Takrat posameznik postane 
prevodnik Čiste energije. 
 
Ko vi srečate takšno bitje, takšnega jasnovidnega človeka, vam da vedeti, da je JASNOVED, 
ker ve, ker je postavljen, ker vidi in ve. Takšen človek je ponižen. Zato vas njegova 
ponižnost privablja, vas umirja in postavlja. 
Takšnih ljudi se oprimite, ker takšni ljudje vam dajejo smeri, vam pokažejo, vas usmerijo v 
prave postavitve in nikoli si ne upajo drzniti govoriti, da bi sami kar koli naredili za vas! 
 
Bistvo! Pazite to! 
Oni vedno se posvetujejo oziroma počakajo, da so pozvani in da lahko nekaj naredijo za 
posameznika. 
 
Kadar je človek v taki gradnji, katero lahko dosega vsak, ker to je bil namen, da postanete 
jasnovidni, da postanete jasnovedni in da Višji jaz spustite nad sebe ali nad vsakogar, torej, 
nad svoje telo, govori o dejstvu, da se bitja, ki ste jih prebujali, postavijo v enakovredni 
prostor ali nivo.  
Takrat se odpre kanal. Kanal, ki se prične širiti skozi širino glave, ob telesu, ker je Višji jaz, 
skozi svoje središče, v svoji širini svojega miselnega toka ravno tako pretočen, da vas 
pokrije preko glave. 
Še vedno govorimo o kanalu. 
 
NASTANEK PORTALA 
 
Kadar pa ta Višji jaz poveže sebe na Nekoga Višje ali da odpre energijo ovoja, pa govorimo 
o povezavi večih bitij, ki so medsebojno povezane, se pa ta kanal razširi v portal. 
Zato takrat lahko opazite povezavo Neba in življenja. 
 
Takrat posameznik, kot visoko razvito bitje ali odprto bitje, prosto komunicira z življenjem, 
prosto komunicira z Bitji tujih civilizacij, prosto komunicira z Nekom, ki je Zgoraj ali spredaj 
ali kjer koli. 
Torej, to je tisti najvišji nivo, ki ga človek željno hrepeni doseči v času življenja. 
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Pazite to! 
Takrat se dogaja, da se tuje civilizacije odzvanjajo na takega posameznika in se 
PRIBLIŽUJEJO in jih vidite tudi drugi, kako se odzvanjajo, kako se odzivajo. 
 
In ne glede na to, ali je to morda vaš prijatelj ali nekdo, ki ga poznate in opazite to, to moč, 
to veličino, to ponižnost, ne biti zavisten in ne biti v ponižnosti, da ga častite! Ne rabite 
tegá! Bodite preprosto samo v spoštovanju in v temu, da lahko tudi vi sami dosegate 
enako stopnjo. 
Samo malo, malo se je potrebno zavihteti in narediti kaj na svoji strani. 
 
ODPRTJE NAŠE OVOJNICE POMENI, DA SMO DOSEGLI SVOJ NAMEN IZŽIVETJA VSEH ZAPISOV 
 
Kadar prehajate v fazi, da se ta ovojnica odpre pomeni, da ste dosegli svoj namen. 
 
Kaj pomeni, da ste dosegli svoj namen? 
Govori o dejstvu, da ste izživeli zapise za paket vsegá, za kar so vas postavili ali potisnili v 
rojstvo. Da ste izživeli za dušo, ki je bila sestavljena kot SIVA DUŠA znotraj vašega telesa; da 
ste dosegli in izživeli zapise ZA TELO, za vse, kar so vam naložili in si v končni poziciji vsegá 
dejansko postavili tudi svojo pot svojega zapisa. 
 
Takrat dejansko veste, da se Nebo spušča k vam. Takrat opazite, dejansko zelo intenzivno 
opažate, da se Nebo spušča k vam, da se Nebo približuje k Zemlji. Zakaj? 
Zato, ker bo odprtje. Zato, ker je to faza, ki sledi. 
To pomeni, da tako kot znotraj, tako tudi zunaj. Tako spodaj kot tudi Zgoraj. 
 
RAZBREMENITEV NAŠIH ZAPISOV JE ZMAGA ZA VIŠJI JAZ 
 
Zato je izjemno pomembno opazovanje. In tudi, če je nekdo bolj duhovno odprt, nič 
hudega. Opazujte kakšne informacije prinaša. 
Običajno takšni ljudje vas vzpodbujajo in premikajo in potiskajo naprej. To je tisto, kjer 
roka z roko dosega skupno zmago. 
 
In to ne pomeni, da ste tekmovalni drug z drugim. 
To govori o dejstvu, da si drug drugemu postavljate pozicijo tako KOT SE PRIŠLI ali 
prehajali v samemu začetku v isto postavitev, z istimi dušami, z enako postavitvijo lahko 
tudi odhajate. Z eno bistveno razliko, da so zapisi RAZBREMENJENI. 
 
Razbremenitev pa je zmaga za Višji jaz. 
Ko Višina doseže življenje govori o dejstvu, da je Višji jaz se spustil nad vas.  
Skozi njegove oči vi lahko jasno in razločno vidite, čutite, zaznavate, se odpirate, 
komunicirate in še marsikaj drugega. 
 
Bom posegal še korak naprej. 
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Ko se Višji jaz spusti nad vas, ko se vse odpira, se lahko nad Višji jaz spusti Nekdo, ki je nad 
Njim in se enako, kot bi bili male babuške, eden nad drugega postavljajo.  
 
Zato včasih lahko opazite širino portala, kar govori o dejstvu, da so se duhovna bitja 
medsebojno združila in se raztezajo, ker se nivoji približujejo Zemlji ali življenju.  
To je tista duhovna rast, po kateri vi hrepenite. In z vsakim nivojem, ki se spušča nižje v 
življenje, je vam, na nek način, bližje razsvetljenje, ker ste razsvetljeni in modri. 
Po drugi strani pa prehajate na ta način, kjer se začetek posameznika združuje s ciklusom 
nekega zaključevanja, neke njegove, posameznikove zmage. 
 
VIŠJI JAZ NAM LAHKO ODPIRA POTI, NAM POKAŽE ZEMLJEVID ZNOTRAJ NAŠEGA TELESA 
 
Višji jaz lahko uporabljate, ne samo za to, da komunicirate ali da vidite v prihodnost. 
Ampak, Višji jaz vam lahko odpira poti znotraj v telesu. On vam lahko pokaže zemljevid 
znotraj vašega telesa. Ampak, ne potujte z dušo, ampak potujte kot zasnovna energija. 
Samo kot zadnja. In vam dobesedno lahko kaže pot po vaši materiji. 
 
Zakaj pot po vaši materiji? 
Saj veste, če bi telo olupili ali ga odprli in razprli žile in organe, bi dejansko lahko dobili 
zemljevid vesolja. Ključ vaše zmage! Kako kje kakšen planet stoji, kje so prehodi, kje so 
povezave. Tako, da zemljevid nosite v sebi! 
To ne pomeni, da boste sedaj človeka razrezali, ga olupili in ga postavili, da boste videli, kako 
kaj funkcionira. Ne! Potem boste morilci! Nikakor tega ne smete delati! 
 
Vsekakor pa, bistvo vaše zmage je, da se povezujete z Višjim jazom.  
 
Zakaj? 
Ker vam daje mir. Ker vam daje občutek povezanosti. Ker vam daje občutek spoštovanja, 
spoštljivosti, ponižnosti. On nikoli ni vzvišen. On nikoli ni predrzen.  
On nikoli ne kaže na vaše napake, ampak vam pomaga, da rastete in jih vidite, dojamete 
in spremenite. Da jih preoblikujete in postavite vam v prid. To je tisto, na kar bodite 
pozorni! 
 
Vsekakor pa Bom dejal: 
Ko dosegate stopnjo, da se ta Višji jaz spusti nad vas, se nikoli več ne bo spuščal na to, da bi 
stopal nad vas, da bi vam zapiral ali preprečeval poti, da bi rasli ali gledali ali karkoli drugega. 
Tako, da je vam, na vaši strani. 
 
Na ta način dobivate še eno dodatno ovojnico energije ali nekega Modreca, ki vas dela 
modre, velike in plemenite. 
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Ko postanete vez z njim, vam ponižno polagam srce, na srce svojo dlan: 
HVALEŽNOST je vrlina, ki vam daje nesmrtno vez z njim. HVALEŽNOST in 
TOPLINA. 
Ne poskušajte ga prerasti. Ne poskušajte biti preveč modri. Ne poskušajte 
biti vzvišeni. Ker vse, kar delate zapis tukaj v življenju, se vam ohranja za 
nesmrtnost. 

 
Kaj pa, če je ON Nekdo, ki je povezan z vašim usojenim? 
Kaj pa, če boste na ta način že v zemeljskemu življenju dali zapis, da ga želite prerasti, da mu 
želite biti bolj pametni, ga pomendrati, ga nadvladati ali ga preprosto z ignorirati? Si 
predstavljate, kakšen zapis si delate za nekaj, kar je lepega, častnega in v ljubezni? 
 
Zato, pozabite na glavo. Pozabite na programe. Pozabite na to, da diskutirate, kdo ima prav 
in kdo nima prav.  
Zato samo bodite v srcu. In rajši pojdite v naravo. Zadihajte z naravo. Zadihajte z 
življenjem. Zadihajte z ljubeznijo in boste videli, da imate vse na svoji strani. 
Zato je ponižnost ljubezen. Ljubezen, ki se prične znotraj vas za vas, do vseh, ki so z vami v 
celoti popotovanja. 
 
In ne pozabite! 
Ne konča se pri duhovnih bitjih, ampak pri ljudeh, ki jih imate okoli sebe.  
In da ste ljubezen do ljudi okoli sebe ne pomeni, da ločujete kaj DA in kaj NE, ampak, da 
samo ste. To je vaša zmaga. To je vaša postavitev.  
Vendar, ne morete preoblikovati celega sveta, lahko pa zgradite in postavite sami sebe v 
smeri ljubezni in popolnosti. 
 
Za ta trenutek Bom dejal – toliko iz Moje, Naše strani.  
Saj veste, pa kmalu se Mi znova vidimo. 
 
Lepo pozdravljeni. 
 
 


